ابعاد مختلف بازاریابی

 .1بازارگرایی ( :)Market orientationگرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است .مدیران
کامیاب ،کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می سازند .این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان
و مدیران ،گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند و دنبال کنند.
 .2بازارشناسی (" :)Market Surveyشناخت" الزمه هر حرکت عاقالنه و هر تصمیم اصولی است .شناخت بازار ،تالشی
نظام مند است برای گردآوری ،ضبط و ثبت اطالعات مربوط به همه اجزای تشکیل دهنده نظام بازار مانند :خریداران بالقوه
و بالفعل ،وشندگان
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 .3بازاریابی ( :)Marketingبازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار و بخش هایی که سازمان می تواند در
آنجا بصورت مفیدتر و موثرتر حضور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد .به عبارتی ،بازاریابی تالشی آگاهانه
است برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصص در بازار .سازمان ها باید بازار هدف خود را بیابند تا بتوانند نیازهای
آن را بهتر شناسایی نموده ،محصوالت و خدمات متناسب با آن ها را تهیه و تامین کنند .اساس حرکت بازاریابی ،جلوگیری
از هدر رفتن منابع و امکانات گوناگون و یافتن مناسب ترین جایگاه محصول یا شرکت در بازار است .بازاریابی یعنی
بخشبندی یا تقسیم بازارها و تعیین محصوالت شرکت برای مناسب ترین بازارها
 .4بازارسازی ( :)Market makingبا آگاهی از وضعیت بازار و یافتن مناسب ترین بخش های آن با توجه به موقعیت و
امکانات سازمان ،مهم ترین تالش بازاریابان و مدیران ،ایجاد ،افزایش و حفظ سهم بازار است .بازارسازی یعنی نفوذ در بازار
و معرفی و شناساندن سازمان و محصوالت و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل کنترل بازاریابی (محصول ،قیمت ،توزیع
و ترفیع فروش) که آن را آمیخته بازاریابی می نامند .بازاریابان با به کارگیری درست و اصولی این عوامل می توانند در
شرایط مختلف ،جایگاهی برای خود در بازار به وجود آورند و با سیاستها و برنامههای مناسب ،سهم بیشتری از بازار را در
اختیار بگیرند .بازارسازی یعنی ارائه محصولی مناسب به مشتری با قیمتی مطلوب ،در محل و زمان مورد نظر و دلخواه او
و با استفاده از ابزار روش های تبلیغاتی و تشویقی و آگاه کننده.
 .5بازارگردی ( : )Marketingدنیای متحول امروز ،سکون و کهنگی را نفی کرده است .هر روز پدیده ای نو ،حرکتی تازه،
ایده ای جدید و خواسته ای متفاوت مطرح می شود؛ به همین دلیل یکی از مهم ترین ابعاد بازاریابی امروز ،ویترین گردی
جهانی یا بازارگردی است  .بازارگردی ،وظیفه ای است که بازاریاب را وادار می سازد تا بیش از دیگران با تحوالت و تغیرات
بازارها آشنا گردد .این آگاهی ،از طریق حضور در صحنه رقابت و مبادله و مشاهده بازارها امکانپذیر است .شرکت کردن در
نمایشگاه ها ،بازدید از بازارهای گوناگون و بودن در محیط بازار ،دید مدیران را بازتر و گسترده تر می سازد .به عبارتی ،مهم
ترین نقش بازارگردی تقویت و گاهی تغییر "دید" است" .دید" یکی از موثرترین ویژگیهای هر انسان و هر مدیر است و
آن مهارت و هنر دیدن چیزهایی است که دیگران نمی بینند .بازارگردی افق های تازه ای را به بازاریابان نشان می دهد.
 .6بازارسنجی ( : )Marketingیکی از آفتهای مدیریت" با گذشته و درگذشته زیستن " است و یکی از مفیدترین
حرکات هر مدیر ،بررسی و ارزیابی گذشته و استفاده از تجربیات است .بازارسنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به
آنچه بودیم و داشتیم ،آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم .بازارسنجی جهت دهنده حرکت های سازمان در بازار
آینده است .همه محصوالت و خدمات و سازمان ها دارای منحنی عمر خاصی هستند که این منحنی شامل مراحل معرفی،
رشد ،بلوغ و اشباع و افول است و هر مرحله شرایط ویژه ای دارد که بازاریاب باید بر اساس این ویژگی ها واکنش های
مناسبی نشان دهد .بازارسنجی یا ارزشیابی و سنجش فعالیت های سازمان ،نقاط قوت و ضعف به خوبی نمایان می سازد.
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با استفاده از اطالعات موجود و دانش روز می توان هدف ها ،مسیرها وحرکت های آینده را تبیین و تعیین کرد .بازارسنجی
یعنی اندازه گیری عملکردها ،یافتن انحراف ها و تشخیص فاصله ها بین هدف و عملکرد واقعی و ارائه پیشنهادهایی برای
اصالح امور بازاریابی سازمان.
 .7بازارداری  :حفظ مشتری و ایجاد زمینه برای بازگرداندن او به سوی خود ،وظیفه ای است بسیار حساس و حیاتی که
ترفندها و ابزار خاصی می طلبد .مهمترین ابزار بازارداری برای بازاریابان ،برقراری ارتباط دائم با مردم ،ارائه خدمات مناسب
و آگاهی از حرکات رقباست .بازارداری یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتر و تداوم خرید از
طریق "رضایت" در آنان .بازارداری هنر و مهارت راضی سازی مشتری است .آگاهی از رفتار مشتریان ،ارتباط برقرار کردن
با آنان ،داشتن اطالعات روانشناختی و جامعه شناختی و نیز اطالع داشتن از حرکات و امکانات رقبا ،نقش ارزنده ای در
حفظ مشتری دارد.
 .8بازارگرمی  :برای بازارداری الزم است بازارگرمی را از دست ندهیم .بازارگرمی یعنی تبلیغات و تشویقات به موقع جهت
آگاه ساختن ،متقاعد ساختن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان و خرید از آن و مقابله با حرکات رقیب .یکی
از مهم ترین ابزارهای بازارگرمی استفاده از خالقیت ها ،نوآوری ها و ابتکارات است.
 .9بازارگردانی ( : )Market Managementهمه فعالیت های بازاریاب را می توان در بازارگردانی خالصه کرد.
بازارگردانی یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزی ،اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی است.
بازارگردانی یعنی استفاده از تجربه ،دانش ،هنر و مهارت های گوناگون برای اداره بازارها و یافتن راه چاره و عاقبت اندیشی.
بازارگردانی شامل تنظیم و تعیین استراتژی ها و برنامه ها ،سازماندهی و اجرای همه امور مربوط به شناساندن و معرفی
محصوالت شرکت به بازارها ،نظارت بر فعالیتها برای دستیابی به اهداف سازمان و ایجاد رضایت برای مشتریان و جامعه
است .
با توجه به ابعادگوناگون مارکتینگ می توان گفت واژه مناسب برای  ، marketingبازارگردانی است که همان
"مدیریت بازار" است و همه امور مربوط به برنامه ریزی ،اجرا و کنترل فعالیت های گوناگون و ابعاد اشاره شده را در بر
میگیرد .به عبارتی ،بازارگردانی یعنی انجام فعالیت های نظاممند و دائم بازارگرایی ،بازارشناسی ،بازاریابی،
بازارسازی ،بازارگرمی ،بازارگردی ،بازارسنجی و بازارداری.
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